
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 5 januari 2021 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-163007 - 380579 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 december 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 15 december 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-162353 - 378378 

Onderwerp Raadsbrief delen Statiegeldalliantie campagne: Yes, we can! 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Bijgevoegde raadsbrief inzake "Memo Statiegeldalliantie campagne: Yes, we 
can!" vast te stellen. 

Samenvatting Sinds 2018 is de gemeente Hillegom als partner aangesloten bij de 
Statiegeldalliantie. Vanuit de Statiegeldalliantie worden diverse campagnes 
opgezet om een oplossing te vinden voor vervuiling van de natuur en milieu 
door plastic drankflessen en drankblikjes. De "Yes We Can"campagne is zo'n 
campagne van de Statiegeldalliantie, welke ziet op de noodzaak van statiegeld 
op blikjes. Als partner van de Statiegeldalliantie brengen wij deze campagne 
graag nog meer onder de aandacht van onze inwoners door hierover te 
communiceren op onze kanalen. Middels de raadsbrief informeren wij de raad 
over deze communicatiecampagne. Besloten wordt om bijgevoegde raadsbrief 
vast te stellen en ter informatie met de raad te delen. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-161214 - 374786 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie energietransitie Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel "Presentatie Energietransitie 
Hillegom" 

Samenvatting Om te gemeenteraad te informeren over de voortgang van de regionale 
energiestrategie (RES) wordt besloten om een presentatie te houden.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


